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Hoevelaken, 23 april 2020 

 

Betreft: kinderen gaan weer naar school 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Op 11 mei komen de kinderen weer naar school. We zijn blij dat we de kinderen gaan 
zien en dat we weer een tweede thuis mogen zijn. De afgelopen weken waren zwaar 
maar ook leerzaam voor kinderen, ouders en het team. Nu de kinderen weer onder 
voorwaarden naar school mogen komen, kijken wij erg uit naar de overgang van het 
normale samen zijn. 

Aangezien Covid-19 nog aanwezig is in onze maatschappij worden wij als school 
gehouden aan de richtlijnen van het RIVM waarvoor wij uw begrip vragen. Het team 
zal de richtlijnen strikt volgen om de veiligheid van iedereen te waarborgen. 

In deze brief wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en 
hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als de kinderen op 11 mei weer 
naar de Hoeve komen. 

1. Alle kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. 
2. 100% van de kinderen krijgen 50% van de tijd fysiek onderwijs. Daarvoor is in 

het overzicht een A en B groep aangemaakt.  
3. Kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werken, mogen alle dagen naar 

school komen. Afstemming tussen ouders en de directie is hierbij van belang. 
4. De kinderen gaan hele dagen naar school, waarbij rekening is gehouden met de 

komst van de kinderen uit één gezin. Kinderen uit één gezin komen op dezelfde 
dagen naar school.  

5. Kinderen die net vier jaar zijn geworden en een * achter hun naam hebben in 
het overzicht van de A en B groep, zijn vanaf week 21 welkom. De leerkracht 
neemt hierover contact op met de ouders van het kind. 

6. Kinderen uit groep 8 komen vanaf week 22 ook op alle middagen naar school in 
verband met het oefenen van de musical.  

7. Voor de dagen dat de kinderen niet naar school komen, geven de leerkrachten 
digitale opdrachten mee, zoals de afgelopen weken is gedaan. 

8. Werkboeken, schriften en ander materiaal van school worden vanaf 11 mei door 
de kinderen meegenomen naar school. De meeste materialen blijven op school, 
maar sommige werkboeken zijn zowel thuis als op school nodig. We vragen 
kinderen die materialen telkens mee te nemen. 

9. Het is van belang kinderen eten en drinken mee te geven wat de kinderen zelf 
kunnen open maken en gebruiken. Lastige verpakkingen, ongepelde 
mandarijnen of bekers met lastig te openen sluiting, raden wij af. Het is ons 
voornemen om zo min mogelijk eten/drinken van kinderen aan te raken. 

  

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2020/04/Groepsindeling-van-11-mei-tot-en-met-5-juni.pdf


Pagina 2 van 3 

10. Om zo min mogelijk verplaatsbewegingen van kinderen en ouders te creëren en 
de aansluiting bij de tussenschoolse opvang (TSO) en de BSO zo optimaal 
mogelijk te houden, adviseren we ouders kinderen op schooldagen zoveel als 
mogelijk op te geven voor de TSO. Heeft u nog geen contract voor de TSO dan 
kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website 
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/bso-tso  

11. De BSO is alleen op dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. 
12. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
13. Tussen personeelsleden en kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. Iets dat zeer moeilijk is te handhaven bij jonge kinderen in de onder- en 
middenbouw en bij het geven van uitleg aan individuele kinderen. Bijvoorbeeld: 
als een kind spontaan een knuffel geeft, zal de leerkracht het kind niet afwijzen. 
Bij het troosten van een kind raken we het kind indien nodig aan. 

14. Tussen volwassenen, ouders en teamleden moet zoveel mogelijk 1,5 meter 
afstand bewaard worden. 

15. Om ouders en het team te beschermen tegen Covid-19 is besloten ouders niet 
toe te laten tot het plein en het gebouw. Dit betekent dat één ouder het kind op 
een veilige plek bij de school afzet, kijkend naar het kind dat het gebouw in gaat 
en vervolgens vertrekt. Bij het ophalen van het kind staat één ouder op een plek 
buiten het plein die bekend is voor het kind, rekening houdend met een afstand 
van 1,5 meter t.o.v. andere volwassenen.  
Op het plein en rond de school staat personeel om de overgang van en naar de 
school te regelen. De leerkrachten ontvangen de kinderen in de groep en helpen 
jonge kinderen indien nodig bij de dagelijkse activiteiten zoals jas ophangen, 
beker wegzetten, etc. 

16. Er is geen ondersteuning door (groot)ouders mogelijk in de school. 
Ondersteuning door (groot)ouders is enkel bij onderwijs op afstand.  

17. Groepsactiviteiten zoals vieringen, excursies, musical vieren samen met ouders, 
verjaardag leerkrachten en schooleinddag gaan niet door of krijgen een andere 
invulling. Als het mogelijk is, bedenkt het team een vervangende activiteit voor 
de kinderen. 

18. Zorgverlening door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, Expertisecentrum Uniek 
kan weer worden opgestart. 

19. Er is geen fysiek contact tussen personeel en ouders en verzorgers. 
Communicatie met ouders vindt telefonisch, via de mail of video bellen plaats. 
Ouders zijn niet aanwezig in het gebouw en op het plein. 

20. Als een kind ziek wordt, wordt het direct door één ouder opgehaald. De ouder 
belt aan en gaat vervolgens buiten het hek staan. De conciërge begeleidt het 
kind naar de ouder, waarbij de afstand van 1,5 meter in acht genomen wordt. 

21. Wij hanteren de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Specifiek zijn er de 
volgende maatregelen van kracht: 
• Kinderen met coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van ouders of verzorgers. 
• Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing van ouders of verzorgers in overleg met de directie). 
• Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders of verzorgers in 
overleg met de directie). 
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22. Algemene hygiënemaatregelen van het RIVM worden zoveel als mogelijk 
opgevolgd: 
• In ieder lokaal staat desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren 

handdoekjes en oppervlaktesprays. 
• Een personeelslid per bouw is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 

hygiënemaatregelen. 
• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. 

23. De bovenstaande richtlijnen ten aanzien van de veiligheid en werkwijze in het 
gebouw gelden voor de school en de kinderopvang (TSO/BSO) en wijzigt als er 
nieuwe landelijke maatregelen komen. 

 

Het is van groot belang de bovenstaande richtlijnen te respecteren en te volgen zodat 
de kinderen en het team op een veilige manier kunnen werken. Wij vragen daarvoor 
uw begrip en medewerking. Tevens willen wij u vragen het team te helpen bij het 
naleven van deze richtlijnen door u naar het team uit te spreken als u misstanden ziet 
of andere ouders aan te spreken op gedrag dat niet in het belang is van de veiligheid 
en gezondheid van kinderen en het team. 

Mocht u vragen hebben over onderwijsinhoud dan verwijzen wij u naar de helpdesk 
van onder-, midden- en bovenbouwteam, te bereiken via onderstaande  
e-mailadressen: 

onderbouw@dehoeveschool.nl 
middenbouw@dehoeveschool.nl 
bovenbouw@dehoeveschool.nl 
 

Voor algemene vragen of vragen over deze brief verzoeken wij u het algemene  
e-mailadres te gebruiken: info@dehoeveschool.nl 

Namens het team van de Hoeve wil ik u van harte bedanken voor uw inzet en 
betrokkenheid bij het onderwijzen van de kinderen de afgelopen weken. 

We kijken enorm uit naar de komst van de kinderen en wensen u en uw gezin een 
gezellige meivakantie toe! 

Met vriendelijke groet, 

Nancy de Graaff 
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